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Commissie Sportduiken – Update Coronaprotocol 

NELOS-Info nr. 481 

Beste duikschoolverantwoordelijken, instructeurs en bestuursleden 

Naar aanleiding van het positieve advies van onze Geneeskundige Commissie kunnen we 
“back to normal” voor wat de protocollen van onze zwembadoefeningen en 
openwaterproeven betreft. 

Proefafname in open water 

▪ De protocollen zoals gecommuniceerd via NELOS-Info 408 vervallen vanaf 30-06-‘22; 
daarna dienen de protocollen van de Infomap 2022 opnieuw te worden gevolgd. 

▪ Vanaf heden tot 30-06-’22: 
o Is de keuze vrij om de protocollen te gebruiken zoals gecommuniceerd via 

NELOS-Info 408 of de protocollen uit de Infomap 2022. 
o Dient voor aanvang het te volgen protocol worden bepaald in consensus 

tussen de kandidaat en de evaluerende instructeur. 

Zwembadexamens 

▪ De protocollen zoals gecommuniceerd via NELOS-Info 408 vervallen vanaf 30-06-‘22; 
daarna dienen de protocollen van de Infomap 2022 opnieuw te worden gevolgd. 

▪ Vanaf heden tot 30-06-’22: 
o Is de keuze vrij om de protocollen te gebruiken zoals gecommuniceerd via 

NELOS-Info 408 of de protocollen uit de Infomap 2022. 
o Dient de voorzitter van het zwembadexamen, in samenspraak met de 

kandidaten en lesgevers, duidelijk, tijdig en expliciet te communiceren (naar 
de lesgevers, kandidaten en juryleden) welk protocol zal gebruikt worden. 

o Voor alle kandidaten van éénzelfde zwembadexamen, dient hetzelfde 
protocol gebruikt te worden (m.a.w. combinatie van protocollen is niet 
toegelaten). 

Zwembadlessen 

▪ Tijdens het geven van zwembadlessen is het zoals voorheen aan de lesgever om te 
bepalen welke techniek waar zal gebruikt worden en dit in functie van het doel van de 
les. 

  



Voor wat betreft het uitvoeren van de proeven/examens met CPR blijft het gebruikt van het 
pocketmasker verplicht; dit gezien deze werkwijze het uitvoeren van een reanimatie 
vereenvoudigd. 

En uiteraard blijft het aangewezen om, wanneer je je ziek voelt, niet te gaan duiken of naar 
de duikschool te komen. 
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